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List otwarty do wszystkich 
Posłanek i Posłów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz do Senatorów 
i Senatorek RP

Szanowni Państwo
(...) Kilka miesięcy temu Państwo jako 
posłowie odrzucili poprzedni obywatelski 
projekt ustawy o 6 stycznia jako dniu 
wolnym od pracy. Projekt ten poparło 
wówczas ok. 700 tysięcy ludzi, co stanowi 
tylko niewielką grupę reprezentatywną. 
Kierują się Państwo często tzw. sondaża
mi opinii publicznej, tworzonymi na pod
stawie anonimowych opinii kilkuset osób. 
A  tu z imienia i nazwiska, bynajmniej nie 
anonimowo, podpisało się pod projektem 
700 tysięcy ludzi, a zaledwie kilkaset osób 
było przeciw, głównie posłów PO, PSL i 
SLD, którzy nie liczą się z rzeczywistą 
opinią publiczną, jak widać po losie po
przedniego projektu ustawy o święcie 
Trzech Króli. Zrobili Państwo ów nega
tywny wobec Narodu gest, mimo że więk
szość z Was, składając przysięgę poselską, 
dodawała: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Kiedy jedriak przyszło do głosowania, jakoś 
zapomnieli Państwo o Bogu, którego najstar
sze święto jest wszak ważniejsze dla chrześci
jan w Polsce niż np. komunistyczne święto 
świeckie obchodzone 1 maja. Na argumenty 
niektórych osób tzw. zatroskanych o los go
spodarki, że poprzez ustanowienie 6 stycznia 
dniem wolnym od pracy zmniejszyłaby się 
ilość dni pracujących w roku, a przez to 
zmniejszyłby się produkt krajowy brutto, od
powiadam: Wprowadzając wolne od pracy w 
święto Uzech Króli (zniesione przez komu
nistów po 1960 r. w zniewolonej Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej), teraz możede 
Wy, jako posłowie wolnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, znieść komunistyczne pseudoświęto 
1 Maja, tak samo jak Sejm RP zniósł pseu
doświęto 22 Lipca, a w ten sposób ilość dni 
roboczych w roku się nie zmieni, a produkt 
krajowy brutto się nie zmniejszy. Jeśli tego 
nie uczynicie, Naród może uznać, że jesteście 
posłami i posłankami hołdującymi minionej 
epoce, świętu PRL (1 Maja), którego wszak 
nie było w kalendarzu wolnej II Rzeczypo
spolitej Polskiej 1918-1939.
Zamiast pseudoświęta 1 Maja wprowadź
cie prawdziwe święto Trzech Króli do ka
lendarza jako dzień wolny od pracy, a 
Naród będzie Wam wdzięczny. Mam na
dzieję, że tym razem rozum zwycięży w 
imię zasady plus ratio quam vis, tj. więcej 
rozumem niż siłą, jak głosi dewiza naj
starszej polskiej uczelni (UJ).
Pozostaję z wyrazami szacunku

dr n. ham. Marek Mariusz Tytko, 
pedagog kultury, Uniwersytet Jagielloński,

Kraków
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